Євдокія Стародинова

відзнаки до професійного свята
Кінець 2013 року і 2014 рік видались трагічними для України. Це був початок нашої революції. Люди самі, без заклику політиків і вождів, масово продемонстрували свою волю:
“Так далі жити не хочемо і не будемо!”. А потім кров, жертви,
розстріляний Майдан. І Небесна Сотня, що стала символом
патріотизму йнезламности духу. Підступна війна загострила
існуючі проблеми й принесла нові.
Але Міжнародний день театру як фахове свято акторів і
театрознавців на факультеті традиційно відзначали. Правда, не
27 березня, коли воно було проголошене, а, зважаючи на сумні
події, 10 квітня. Попри все, життя продовжується, і мусимо
робити все від нас залежне, щоб не втрачати віри в майбутнє
й відчувати радість життя.
Отож, студенти й викладачі факультету зібрались у театральній залі факультету на Валовій, 18 (цю адресу, здається,
знають усі театрознавці в Україні), щоб привітати один одного,
побажати добра, щастя, творчих успіхів і натхнення та сказати – тримаймося і не забуваймо, що ми українці.
Оскільки професійне свято 2014 року збіглося з 200-літтям
від дня народження Тараса Шевченка, кафедра театрознавства
та акторської майстерности оголосила конкурс студентських
театральних рецензій “Т. Шевченко на сучасній сцені” – йшлося про театральні вистави чинного репертуару театрів України
та м. Львова, поставлені за творами Тараса Шевченка або ж
про нього. Конкурс отримав статус Всеукраїнського, бо на Всеукраїнську наукову студентську конференцію, що проходила
у квітні на факультеті, до Львова приїхали студенти з інших
реґіонів України та взяли участь у своєрідному “змаганні”.
І саме в день святкування Міжнародного дня театру були оголошені його результати:

Генеральний директор Національного академічного театру ім. М. Заньковецької Андрій Мацяк
вручає нагороду студентці IV курсу Ковальчук
Христині. Тут і далі світлини до статті Інни
Шкльоди.

Студенти акторського відділення кафедри театрознавства та акторської майстерності
ЛНУ ім. І. Франка вітають глядачів з Міжнародним днем театру, 2014 р.
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Стипендія імени заслуженої артистки України Віри Левицької (засновник – Юрій Левицький,
США):
Ользі Ковальчук, студентці другого курсу,
гр. КМА-21
Анастасії Дєлайчук, студентці третього курсу,
гр. КМА-31
Стипендія Богдана Козака, народного артиста
України, лавреата Національної премії України імени
Тараса Шевченка, академіка НАМ України професора:
Олександрові Міщуку, студентові другого курсу,
гр. КМА-21

Професор Богдан Козак та лаборант кафедри Ірина Патрон
вручають диплом студенту ІV курсу Олесю Ковалю.

І місце поділили
Бикова Марія – студентка четвертого курсу,
гр. КМТ-41
Жатько Олена – студентка Харківського національного університету мистецтв ім. І. Котлярев
ського
ІІ місце здобули
Дроботова Дар’я – студентка Харківського національного університету мистецтв ім. І. Котлярев
ського
Коваль Олег – студент четвертого курсу, гр. КМТ-41
ІІІ місце посів
Паляничка Олексій – студент першого курсу,
гр. КМТ-11.
Завідувач кафедри театрознавства та акторської
майстерности академік НАМ України, професор, лавреат Національної премії України імени Т. Шевченка,
народний артист України Богдан Миколайович Козак
за п’ятнадцять років функціонування кафедри заснував 11 іменних стипендій, які традиційно у Міжнародний день театру вручають найкращим студентам
за успіхи в навчанні, відмінне оволодіння акторським
мистецтвом, активну участь і вагомі здобутки у науково-пошуковій роботі. Цього року іменні стипендії
були вручені:
Стипендія імени Григора Лужницького (заснов
ник – родина Лужницького у США):
Ользі Оліщук, студентці другого курсу, гр. КМТ-21
та Олені Жатько, студентці Харківського національного університету мистецтв ім. І. Котляревського,
яка посіла перше місце в конкурсі театральних рецензій.
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Стипендія Благодійного фонду імени Марії
Заньковецької:
Олесю Федорченкові, студентові третього курсу,
гр. КМА-31
Христині Ковальчук, студентці четвертого курсу,
гр. КМА-41
Стипендія Юрія Хвостенка та Андрія Сніцарчука (артисти Національного академічного україн
ського драматичного театру імени Марії Заньковецької, випускники факультету)::
Петрукові Андрію,студентові другого курсу,
гр. КМА-21
Наумцю Дмитрові,студентові другого курсу,
гр. КМА-21.
Стипендія Олександри Лютої (актриси Націо
нального академічного українського драматичного
театру імени Марії Заньковецької):
Олегові Ковалю, студентові четвертого курсу,
гр. КМТ-41.
Заохочувальними грамотами та подарунками за
відмінні успіхи у навчанні нагородили:
• Грицюка Богдана, гр. КМА-21
• Магденко Катерину, гр. КМА-21
• Брацук Анну, гр. КМА-31
• Шостак Вероніку, гр. КМА-31
• Цигилик Марію – група КМТ-31
На завершення студенти – майбутні актори й театрознавці, випускники продемонстрували своє акторське мистецтво і творчі здобутки, виступивши на
святковому концерті, сценарій якого написали вони
самі. Учасниками дотепного й цікавого дійства були
Дмитро Благий, Павло Ільницький, Сергій Литвиненко, Інна Лиховид, Анна Єпатко, Марія Дзвонік,
Наталія Липко, Остап Дзядек, Володимир Пантєлєєв,
Олександр Збаразький та Рита Гуркач. Звучали поетичні, музичні твори, розігрувались сценки, що відтінювали легку іронію, ностальгію за прекрасним, задушевним ретро, радість буття й вічність кохання.

